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Göteborgin  
kaupunginteatteri  
tarjoaa teatteria suomalaisittain

- 

K 
olmannen kerroksen aula kuhi-
see teatterifaneja, jotka odottavat 
malttamattomina ovien avau-
tumista. Teatteri tarjoaa ennak-

koesitykset kevään kahdesta suurpanostuk-
sestaan Kauppamatkustajan kuolemasta ja 
Suomen tunnetuimpiin näytelmiin kuulu-
vasta Minna Canthin Sylvistä. 

– Näytelmä sai kantaesityksenä 1891 Hel-
singin Ruotsalaisessa teatterissa ja se oli 
suunnaton menestys. Näytelmän kerrotaan 
tehneen jopa niin suuren vaikutuksen, että 
monet pyörtyivät katsomossa ja itkuliinat 
olivat tarpeen, kertoo ohjaaja Jenny And-
reasson.

Hänen mukaansa suosio oli yhtä valtai-
sa myös Tukholmassa, missä se esitettiin 
vuotta myöhemmin.

– Joten älkää unohtako ottaa nenäliinoja 
mukaanne, kun tulette katsomaan Sylviä, 
Andreasson jatkaa naurahtaen.

sylvin vanhemmat kuolevat hänen olles-
saan lapsi. Hänen holhoojakseen määrätään 
Axel, josta tulee myöhemmin myös Sylvin 
aviomies. Sylvi kutsuukin usein 18 vuotta 
vanhempaa aviopuolisoaan sedäksi. Axel 
päättää yksin kaikista perheen asioista. 

Sylvi on nuori, rehellinen ja impulsiivi-

nen nainen. Hän tapaa lapsuudenystävänsä 
Victorin ja kielletty rakkaus leimahtaa liek-
keihin. Hänen on päästävä eroon Axelista! 
Tarina saa katsojan pohtimaan, kuinka 
pitkälle ihminen on valmis menemään 
rakkautensa tähden. Pyhittääkö tarkoitus 
keinot?

      
andreassonin mukaan pääteema  ei kä-
sittele vain naisen ja miehen, vaan myös eri 
yhteiskuntaluokkien välistä kuilua. 

– Tuohon aikaan naimisissa oleva nainen 
oli miehensä holhouksen alainen, eikä nai-
sella ollut oikeutta edes oman ansiotulonsa 
käyttöön. Vasta 1920-luvulla tämä epäkohta 
poistettiin lakisääteisesti niin Suomessa 
kuin Ruotsissa. Myös työväestön ja ylem-
pien yhteiskuntaluokkien taloudellisten 
elinolojen väliset erot olivat suuret. Näytel-

mä peilaa myös 1800-luvun loppupuolen 
moraalikäsityksiä, ja kahden rakastuneen 
välistä suurta intohimoa.

Ohjaaja Andreasson tähdentää myös 
Minna Canthin suurta merkitystä näytel-
mäkirjallisuudelle ja Suomen kulttuurielä-
mälle.

– Hänen syntymäpäivänsä 19. maaliskuu-
ta on Suomessa virallinen liputuspäivä ja 
samalla tasa-arvon päivä.

göteborgin kaupunginteatterin tai-
teellinen johtaja Anna Takanen yhtyy And-
reassonin mielipiteeseen.

– Minna Canth on suuri kirjailija ja hä-
nen elämänkohtalonsa on kiinnostava. 
Näytelmä Sylvi on moderni ja radikaali. Se 
on yhä Helsingin Ruotsalaisen teatterin 
kautta aikain suurin menestys ja tuntuu 

Göteborgin Kaupunginteatteri pursuaa tänä keväänä 
suomalaista naisenergiaa, kun suurelle näyttämölle  

kohoaa Minna Canthin näytelmä Sylvi. Kävimme  
mittaamassa lähestyvän ensi-illan tunnelmia!

Tuohon aikaan naimisissa oleva 
nainen oli miehensä holhouksen 
alainen, eikä naisella ollut  

oikeutta edes oman ansiotulonsa käyttöön. 
Ohjaaja Jenny Andreasson

Näytelmä 
sai kan-
taesitykse-
nä 1891 Helsingin Ruotsalaisessa teatterissa ja 












	SEITSEMÄN PIKAKYSYMYSTÄ: erkki kuronen
	Ruotsinsuomalaisuusmyötätuulessa
	Ruotsinsuomalaistenoikeudet Göteborgissa
	Göteborgin kaupunginruotsinsuomalainen neuvosto
	HENKILÖKUVA:ANNE SURAKKA
	Uusi kirjastoopasruotsinsuomalaisille
	Kotitalkkaripalvelu (fixartjänsten) auttaa senioreita - Uudistettu ”cykelstaden”- appi on täällä! - Asko Sahlbergajankohtainen 12.romaanillaan
	REPORTAASI: Sylvi
	Göteborginkaupunginteatteritarjoaa teatteria suomalaisittain
	Pianisti Joona Toivonen aktuelli levyllään ”Polarities” - Kiinnostunut1950-luvusta?
	Ystäväpalvelu etsii uusia ystäviä - Suomenkielistä esikoulua Länsi-Göteborgin lapsille - Ruotsinsuomalaista yleisurheilua Slottsskogsvallenilla! - Kent kesällä Göteborgiin! - West pride – festivaalivaltaa göteborgintoukokuussa!
	Tervetuloa soittamaan kirkon palvelevaan puhelimeen - SEURAKUULUMISIA:Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, RSN
	Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto - Seuraa Ruotsinsuomalaisia uutisia
	Suomalainen lastenkirjallisuus



